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أقلب الصفحة

:السند

َباُب        َ�ا�الشَّ اليوم�الذي��من�-ل�سنة�أكتو(ر�املوافق�للفاتح�من�اليوم�العاملي�للمسن�ن،بمناسبة�: أ�ُّ
شا-ل�لدى�DEFاص�كبار�الم�عاما،�@عدما�ازدادت�>سبة�29منذ� أقرته�ا56معية�العامة�لألمم�املتحدة

.أتوجه�إليكم�P�ذه�الNلمة� السن،�وتضرر�عدد�كب�K�مJ�م�من�سوء�املعاملة  
�َن          �ِ\ْسَالُم�َعXYَ�ِرَعاَيِة�املُِسّنِ ْو�َرُجًال�ُمِسّنًا�،��جميع`م�َلَقْد�َحثَّ

َ
ْيَت�َشْيخًا�َكِب�Kًا�أ

َ
ْم�،�َفِإَذا�َرأ ِ̀ �َواْحKَfِاِم

ْقِديِر�،�َما�َيْجَعُلُه�اجعلَفاْحِمْل�ِإَلْيِه�ِرَساَلَة�املُْجَتَمِع�املKَfَُاِحِم�،� ِفَك�ِمَن�التَّ ِة�َوklِ�َتَصرُّ �َلُه�klِ�َقْلِبَك�ِمَن�املََودَّ
�َضْعَفُه�َوَتْرُتُق�َشْيmََتُه� ُه�klِ�ِرَعاَيِة�َخKٍ�ْ�َتْحِمُلُه�َوoَُسدُّ نَّ

َ
ِرxَق�َواْفuْvَ�َلُه�املَْجِلَس�أفuvَيْحَمُد�َهللا�َوsَْشُعُر�أ �َلُه�الطَّ

ْيَتُه�َوِحيدًا�َ}ْسzَْشِعُر�الَوْحَشَة�
َ
�،�ِإَذا�َرأ ��َيُزوَل�َما�ِبِه�ِمْن�َغّمٍ ُمومًا�اْجِلْس�ِإَلْيِه�َوَحاِدْثُه�َوَالِطْفُه�َح�َّ ْ̀ ْيَتُه�َم

َ
ِإَذا�َرأ

َبٍة�َواْبzَِساَمٍة�ُمْشِفَقٍة�ُموِرَقٍة� ِد�َوَقَضاِء�ا6َ�اَجِة�َوِ\ْحَساِن�َوَلو�ِبNَِلَمٍة�َطّيِ َفقُّ xَاَرِة�َوالتَّ ْشَباَح`َا�ِبالّزِ
َ
اْطُرْد�َعْنُه�أ

�َن  َ�ا�املُْسِلُم�Pَِ�ُؤالِء�املُِسّنِ ُّ�
َ
ٍة��َفَكَما�َتِديُن�ُتَداُن�،�َرْحَمُتَك�أ ْ>َعَم�ُهللا�َعَلْيَك�ِمْن�َشَباٍب�َوُفُتوَّ

َ
َما�kَ�ِ�ُشْكٌر�ِملَا�أ .�ِإنَّ  

َباُب�         َ�ا�الشَّ �َهللا�oََعاX�َ�: أ�ُّ نَّ
َ
�َن�،�ِبأ ِذي�ُيْكِرُم�املُِسّنِ �الَّ ابَّ َم�الشَّ X�ُهللا�َعَلْيِه�َوَسلَّ َّYَص�ِه َوَعَد�َرُسوُل�اللَّ

ُر�َلُه�َمْن�ُيْكِرُمُه�klِ�ِكKِ�َهِ  ِDّvَ�ُقالَس�عنه�هللا�ر����مالك�بن�أ>س�عن�َم :، X�ُهللا�َعَلْيِه�َوَسلَّ َّYَص�َقاَل�( : �ْكَرَم
َ
َما�أ

ُه�َلُه�ِعْنَد�ِسّنِ  َض�اللَّ ِه�ِإالَّ�َقيَّ �َشْيخًا�ِلِسّنِ .)�َمْن�ُيْكِرُمهُ هَشابٌّ   
َباُب�        َ�ا�الشَّ َقَنا�: أ�ُّ ْن�ُيَوّفِ

َ
�َوُنَفاِخُر�Pِِ�ْم�،�َ>ْسأُل�َهللا�أ ُّ�fََ>ْع�َوا6َ�اِضِر،�� َلُة�َبْ�َن�املَا��ِ �ُ�ْم�الّصِ ّنِ �ِكَباَر�الّسِ إنَّ

�َن��ؤالء�ِلِرَعاَيِة� �ا5َ6ِميِل�ِإَلْ�ِ�ْم�،�َوَرْفِع�قْدِرِ�ْم�،�َفاْحKَfِاُم�الَكِب�Kِ�َوَتْوِق�Kُُه�و�عتناءاملُِسّنِ �Pِِ�ْم�،�َوَرّدِ
ْبَواِب�اKِ�ْDَ6ْ، َعِظيٌم  َوُمَساَعَدُتُه�ُخُلٌق�َعِظيٌم 

َ
ٌر�َكِرxٌم�َوَ(اٌب�ِمْن�أ َ̀ َوَمْظ  

_  بتصرف– عبداهللا بن فهد الواكد                                                   

 التقويم الفصلي للثالثي األول في مادة اللغة العربية 
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9منذمنذ�ملتحدةمم�املتحدة
سوء�املعاممن�سوء�املعاملة

ن�َنَ ا�َوا�جميع`م��جميع`م��ّن
َكَك�ِمنجعل كككبِبِ بببلْل للk�قk�َقَ ِِkkkl�k ههل�َلهُهُ

قُق�ش ققتُتُ ترْر رررتَت تت�و�َوَ هههفَفهُه فففعْع عععض�َضَ دُّ
م�غٍٍم نننم�ِمنْن هِهِ ها�با�ِبِ ااا�م�َم لوََلل وُز

ةَمٍة مِل NَNل َ
NNN�بو�ِبِ ولَلَ ل�و�َو اناِن ااَسَ سْح \

ااابَباباٍب ب�ش�َش نم�ِمنْن ََكَكَ كْيْ يلَلَ ل�َع ُُهللا
�ن �ّنِ نِس ُُسسسمل�املُُ ُمُ مررمِِ ررركْك ْ كي�ُيُ ذ لَّ

يلي ل�َع Xُ�هللاX�ُهللا ََّّYYX Yص�َصَ َال اَق

َ�هللا�َهللا�أن ُألأل أأسْسْ س�،�،�َ>َ ْم

xa
msيرييرية الت

:    متوسطة     متوس
                    
      

هKُ�Kهُه ُ �قِق ققوْو وَت ت�َو K�

xaxaxa



  )ن�12(ا56زء�Fول�
Xو�F�ن04(:الوضعية( 

 ن)0،5(ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�. اذكر�مناسبة�إلقاء��ذا�اD6طاب��)1
 ن)01(ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�oعرف��عXY�واجبك�كشاب�نحو�املسن�ن��)2
 ن)0،5(ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�ب�ن�جزاء�الذي�يكرم�املسن�ن��)3
 ن)01(ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�.. .)أخلف��_ن¡��� (دل�عXY�أضداد�الNلمات�التالية�من�السند��)4
 ن)01(ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ� .السند��kl�فكرة�عامة��D6ص� )5

 )ن08 (:الوضعية�الثانية�
 ن)0َ2(�ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�.�اعرابا�مفصال�أعرب�ما�فوق�اD6ط�kl�السند)1
 ن)01(ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�. امأل�ا56دول�بما�يناسب�)2

 أسلوب�استªناء� بدل�مطابق توكيد�معنوي  تمي���ذات��
    

 
 ن)01(�ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�.اكتب الرقم الوارد في السند بالحروف واضبطه بالشكل      )3

اْحِمْل�ِإَلْيِه�ِرَساَلةَ ((ناقش�با6¬5ة�النمط�الغالب�عXY�الفقرة�الثانية��من�اD6طاب�)4
َ
َكَما�َتِديُن�ُتَداُن  ......ف

َ
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  ن)01(ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�تكرر�ضم�K�الغائب��م�kl�الفقرة�Fخ�Kة��ب�ن�عXY�من�}عود�ثم�سم��ذه�الظا�رة�؟�)6
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 )ن8 (:الوضعية�\دماجية

وأنت�kl�طرxقك�إ�X�املتوسطة،�التقيت�@عضو��ي´تمي�إ�X�جمعية�خ�Kية�يوزع��بطاقات�مكتوب�عل��ا�قطرة�من�دمك� : السياق�
�6ظ·�ا�قررت�أن�oشاركه�kl��ذه�ا�6ملة�التطوعية�وتوسيع`ا�أك¶K��ب´شر�خطاب�عXY�مواقع�التواصل��جتماkµ�.  تنقذ�حياة

�Kأك��صدى�تلقى�ح�� .  
  :السند�

 
: التعليمة�  

أكتب�خطبة�ال�تقل�عن��ستة�عشر�سطر�ا،��تدعو�ف��ا�الشباب��للتضامن�مع�املر�����عن�طرxق��الت�Kع�بالدم،�معتمدا�أساليب�
.\قناع�املختلفة�،مب�نا�ثمار��ذا�العمل�التضام®��النmيل�موظفا�مكzسباتك�القبلية�  

 
 .وفقكم هللا أعزائي 
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الوضعيالوضعية�ال

ms11((فو�ما�أعرب�أعرب
للمأل�ا56دوامأل�ا56دولل�بما)2

في السند بالوارد في السند بالحرammxa/exي���ذات��تمي���ذات��
�عXY�الفقرة�اللغالب�عXY�الفقرة�الثانية

kl�أثره�و(�ن�أثر�و(�ن�معنوي�ينوسن
Fخ�Kة��ب�نقرة�Fخ�Kة��ب�ن�عXY�من

010((ــــــــــــــــــــــــ )ن)(�

�X�جمعية�خ�تمي�إ�X�جمعية�خ�Kية�ي
يع`ا�أك¶K��ب´شوتوسيع`ا�أك¶K��ب´شر�خ


